Veri sayfası

HP 302 Mürekkep Kartuşları

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Sahte ürünlere karşı koruma ve akıllı düşük mürekkep seviyesi uyarılarıyla tutarlı ve yüksek
kaliteli sonuçlar veren kartuşlar stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve günlük belgeler için
idealdir.
Her zaman güvenebileceğiniz sorunsuz bir performans ve tutarlı sonuçlar için sahte ürünlere karşı
koruma ve akıllı düşük mürekkep seviyesi uyarıları sunacak şekilde tasarlanan Orijinal HP mürekkep
kartuşlarıyla stüdyo kalitesinde renkli fotoğraflar ve günlük belgeler üretin.

Daha fazla baskı almayı kolaylaştıran yenilikçi mürekkepleri tercih edin

HP yazıcınız ve mürekkebinizden en fazlasını elde edin HP yazıcınızın beklediğiniz tutarlı sonuçları sunmasını sağlayan Orijinal HP mürekkep kartuşlarını
kullanarak ihtiyaç duyduğunuz yüksek kaliteli fotoğraf ve belgeleri yazdırın.
Projelerinizi kolayca tamamlayın. Daha hassas uyarılar sayesinde mürekkebinizin yanlış zamanda bitmemesini önleyin.

Kusursuz sonuçlar elde etmek için tasarlanan kartuşlara güvenin

HP yazıcınız için üretilip test edilen ve tutarlı bir şekilde mükemmel baskılar sağlamak için geliştirilen kartuşlarla ev, okul ve iş için mümkün olan en iyi
baskıları elde edin.
Yazıcınız için özel olarak tasarlanmış Orijinal HP mürekkep kartuşlarını tercih edin.

Kolay baskı imkanı elde edin

Yaşam, oyun oynama ve baskı alma tarzınıza uygun Orijinal HP kartuşlarıyla zaman ve paradan tasarruf etmek ve güçlükleri aşmak çok kolay. Evde ve
hareket halindeyken HP'den elde edeceğiniz tutarlı ve en yüksek kaliteli sonuçlara güvenebilirsiniz.1
İsteğe bağlı Orijinal HP yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarıyla düşük maliyetle daha çok basın.2

1Yerel

baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantıya sahip olması gerekir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.
Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için HP web bağlantılı yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant
kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2HP 302XL Yüksek Kapasiteli Orijinal Mürekkep Kartuşlarına dayanmaktadır. Yüksek kapasiteli mürekkep kartuşları dahil değildir; lütfen ayrı satın alın. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Standart kapasiteli HP 302 Orijinal Mürekkep Kartuşlarının tahmini perakende fiyatı ve açıklanan sayfa kapasitesiyle karşılaştırıldığında daha düşük sayfa başı maliyet. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir.
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Uyumluluk bildirimi

HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

X4D37AE

HP 302 2'li paket Siyah/Üç Renkli Orijinal Mürekkep
Kartuşları

Kartuş başına: ~190 sayfa siyah, 117 x 38 x 170 mm
~165 sayfa üç renkli

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

HP 302 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu

~190 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

HP 302 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu

~165 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

HP 302XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep ~480 sayfa
Kartuşu

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

HP 302XL Yüksek Kapasiteli Üç Renkli Orijinal
Mürekkep Kartuşu

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

~330 sayfa

*Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı
bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.
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